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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0698/2011, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais R. A. P., 
par automašīnu pārvadāšanu ar prāmi starp Maltu un Goco

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pāris rindu garajā lūgumrakstā lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par uzņēmuma Gozo Channel, 
kas veic automašīnu pārvadājumus ar prāmi no Maltas uz Goco, monopolstāvokli Maltā.
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumiem maksa par prāmja pārvadājumu 
pakalpojumiem ir ļoti augsta, un šajā situācijā nevar būt runa par godīgu konkurenci.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 25. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) konkurences noteikumi neaizliedz monopola 
vai dominējoša stāvokļa kā tāda pastāvēšanu. LESD 102. pantā ir aizliegti uzņēmumi, kuri 
atrodas dominējošā stāvoklī un šo stāvokli ļaunprātīgi izmanto. Taču, lai LESD 102. pantu 
varētu piemērot, attiecīgajam uzņēmumam ir jābūt dominējošam stāvoklim iekšējā tirgū vai 
būtiskā tā daļā, un šī stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai ievērojami jāietekmē tirdzniecība 
starp dalībvalstīm.

Attiecībā uz nosacījumu, ka uzņēmumam ir jābūt dominējošam stāvoklim iekšējā tirgū vai 
„būtiskā tā daļā”, vispirms ir jānoskaidro, vai prāmja kustības maršrutu starp Maltas un Goco 
salām var uzskatīt par „būtisku iekšējā tirgus daļu”. Tas šķiet maz ticams. Vietējie tirgi vai 
dalībvalstu daļas parasti neveido „būtisku iekšējā tirgus daļu”. Eiropas Kopienu Tiesa tomēr ir 
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spriedusi, ka ostu var uzskatīt par „būtisku iekšējā tirgus daļu”1, jo tās infrastruktūra tiek 
izmantota pārrobežu pakalpojumu sniegšanai. Šajā gadījumā uzņēmuma Gozo Channel
sniegtie prāmju pārvadājumu pakalpojumi ir saistīti ar vietējo maršrutu starp Maltas salu un 
Goco salu. Šie pakalpojumi tiek sniegti vienas dalībvalsts robežās, un šajā gadījumā trūkst 
pārrobežu aspekta. Tādējādi ir maz iespējams, ka šo prāmja maršrutu varētu uzskatīt par 
„būtisku iekšējā tirgus daļu”.

Attiecībā uz nosacījumu, ka ļaunprātīgai izmantošanai ievērojami jāietekmē tirdzniecība,
jānorāda, ka tas nozīmē, ka jābūt ietekmei pārrobežu līmenī. Turklāt ietekmei uz tirdzniecību 
jābūt noteiktā līmenī, proti, tai ir jābūt „ievērojamai”. Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas 
judikatūru2 ir jābūt iespējamam, balstoties uz kādu objektīvu tiesisku faktoru vai faktu 
kopumu, ar pietiekami augstu varbūtības pakāpi paredzēt, ka konkrētais nolīgums vai darbības 
var tieši vai netieši, reāli vai potenciāli ietekmēt starp dalībvalstīm veiktās tirdzniecības 
modeli. Objektīvie faktori, kas tiek ņemti vērā, ir, piemēram, tas, vai ļaunprātīgā izmantošana 
vai pakalpojumi ir saistīti ar importu vai eksportu. Komisija savu nostāju šajā jautājumā ir 
paudusi savos Norādījumos attiecībā uz koncepciju par ietekmi uz tirdzniecību, kas minēta 
Līguma 81. un 82. pantā [tagadējā LESD 101. un 102. pantā]. Šajā gadījumā iespējamā 
ļaunprātīgā izmantošana un pakalpojumi nav saistīti ar importu vai eksportu, un trūkst arī 
pārrobežu elementa. Prāmja pakalpojumi tiek sniegti tikai vienas dalībvalsts robežās.
Vispārīgi runājot, ja ļaunprātīgā izmantošana pēc savas būtības notiek tikai vietējā līmenī, tā 
nav uzskatāma par tādu, kas var ievērojami ietekmēt tirdzniecību. Tādēļ ir maz iespējams, ka 
uzņēmuma Gozo Channel dominējošā stāvokļa ļaunprātīgo izmantošanu prāmja kustības 
maršrutā starp Maltas un Goco salām varētu uzskatīt par tādu, kas ievērojami ietekmē 
tirdzniecību starp dalībvalstīm.

Noslēgumā jānorāda, ka tādēļ ir maz iespējams, ka ES konkurences noteikumi varētu 
attiekties uz prāmju pakalpojumu sniegšanu maršrutā starp Maltas un Goco salām. Turklāt, lai 
varētu veikt iespējamās ļaunprātīgās izmantošanas padziļinātu novērtējumu („ļoti augstas 
cenas”, proti, „pārmērīgu cenu noteikšana”), būtu vajadzīga papildu un detalizētāka 
informācija par dažādiem aspektiem, piemēram, par uzņēmuma Gozo Channel izmaksām un 
cenām, par šo pakalpojumu pieprasījumu un Gozo Channel monopola juridisko statusu.

Eiropas Komisija ietilpst Eiropas Konkurences iestāžu tīklā. Maltas Konkurences iestāde 
MCCAA (Maltas Konkurences un patērētāju lietu iestāde) ES konkurences noteikumus var 
piemērot tādā pašā veidā kā Komisija. Turklāt gadījumā, ja ES konkurences noteikumi nav 
piemērojami, Maltas Konkurences iestāde var piemērot valsts konkurences noteikumus. Šķiet, 
ka Maltas Konkurences iestāde varētu vislabāk izvērtēt lūgumraksta iesniedzēja paustās 
bažas. Tā labāk pārzina vietējo tirgu un valsts tiesību aktus, un tai ir vieglāk iegūt vajadzīgo 
informāciju. Tādēļ Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju ar šo jautājumu vērsties Maltas 
Konkurences iestādē.

Secinājums

Komisija konstatē, ka ir maz iespējams, ka uz situāciju, par kuru lūgumraksta iesniedzējs ir 

                                               
1  Tiesas 1991. gada 10. decembra spriedums lietā C-179/90 Porto di Genova, Recueil, 5889. lpp.
2  Tiesas 1978. gada 1. februāra spriedums lietā C -19/77 Miller, Recueil, 131. lpp. un 1999. gada 7. oktobra 
spriedums lietā T-228/97 Irish Sugar.
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izteicis bažas, varētu attiekties ES konkurences noteikumi, jo šis ir vietēja līmeņa jautājums 
un tajā trūkst pārrobežu elementu. Komisija tādēļ aicina lūgumraksta iesniedzēju vērsties 
Maltas Konkurences iestādē, kas varēs vislabāk atrisināt šo jautājumu.


